Eiropas Sociālā fonda projekts
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
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Tekstilizstrādājumu ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes darba plāna izpilde 2012.gadā
Galvenie uzdevumi
NEP sanāksmju plāna 2012.gadam izstrāde un apstiprināšana

Izpildes termiņš
Janvāris - Februāris

Dalība nozares kvalifikācijas struktūras izstrādē, sadarbībā ar
nozares pētniekiem
Piesaistīt atbilstošākos ekspertus akreditācijas komisijās
izglītības kvalitātes novērtēšanā

Janvāris - Aprīlis

Izvērtēts un Izveidots pieprasījums profesionālajai izglītībai Audzēkņu uzņemšanas plāna IZM padotības profesionālās
izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs
(valsts budžeta finansētās vietās; ESF finansētās programmās)
Pārskatīta nozaru kvalifikācijas struktūra, sadarbībā ar NEP
locekļiem

Marts

Informācija par centralizēto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu rezultātiem
Profesionālās izglītības programmu aktualizācija, atbilstoši
darba tirgus prasībām.

Jūnijs

Profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas
pamatprasību izstrādes ekspertu piesaistīšana

Jūlijs - Augusts

Izvēlēties 3-4 profesijas kurām ir nepieciešams izstrādāt

Septembris

Februāris - Aprīlis

Aprīlis

Jūnijs

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
Izstrādāts un apstiprināts NEP sanāksmju un darba plāns
2012. gadam
Papildināti nozares izpētes starprezultāti un nozares
kvalifikāciju struktūras
Apstiprināti akreditācijas ekspertu kritēriji un iesniegti
Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Saskaņots akreditācijas komisiju ekspertu saraksts nozarē
Izvērtēts profesionālās izglītības iestāžu uzņemšanas plāns

Nozaru kvalifikāciju struktūru (noteiktas pamatprofesijas,
saistītās profesijas un specializācijas) atbilstība darba
tirgum
Dalība kvalifikācijas eksāmenos novērotāja statusā.
Informācija par novērojumiem nodota NEP locekļiem
Pēc SIA „Ogres trikotāža” vajadzībām Ogres Valsts
tehnikums sadarbībā ar nozares pārstāvjiem izstrādāja
profesionālās tālākizglītības programmu – Šūto
izstrādājumu ražošanas tehnoloģija ar iegūstamo
kvalifikāciju „Šūšanas iekārtu operators”, īstenošanas
ilgums 640 stundas.
Ekspertu pakalpojuma iepirkums noslēdzas veiksmīgi
šādām kvalifikācijām - „Tērpu stila speciālists”, „Šuvējs”,
„Drēbnieks”, „Piegriezējs”, „Šūšanas iekārtu operators”.
Jau veiksmīgi izstrādāti 3 PS.
Izvēlētas profesijas, kurām nepieciešams izstrādāt izglītības

izglītības programmas
Profesionālās izglītības programmu aktualizācija, atbilstoši
darba tirgus prasībām

Septembris

Vienota kvalifikācijas eksāmena satura izstrāde

Oktobris (tikšanās
plānots 08.10.12.)

programmas ar moduālro pieeju - „Tērpu stila speciālists”,
„Šuvējs”, „Drēbnieks”, „Piegriezējs”, „Šūšanas iekārtu
operators”.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Tekstila NEP
un biedrību „Latvijas veļas ražotāju asociācija”
26. septembrī apmācību profesionālās izglītības
programmā „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”
uzsāks 12 cilvēku grupa, kuriem pēc sekmīga mācību
noslēguma tiks garantēts 6 mēnešu darbs kādā no Liepājas
sieviešu veļas ražošanas uzņēmumiem: „V.O.V.A.”, „Steffi
L”, „Lauma Lingerie”, „Tonus Elast” u. c. Projekta
rezultātā paredzēts apmācīt 60 cilvēkus.
Izglītības iestādes, darba devēji un arodbiedrības vienojas
par vienota kvalifikācijas eksāmena satura izstrādi „Tērpu
stila speciālsits”.

